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SPOTKANIE NOWOROCZNE
W RYTMIE WALCA
stycznia br. w auli Gimnazjum nr
w Murowanej
Goślinie odbyło się tradycyjne już Spotkanie Noworoczne
władz gminy, rzemieślników, przedstawicieli organizacji pozarządowych,
oświaty, sportu.
Tradycją podczas Spotkania Noworocznego jest rozstrzygnięcie konkursów na Przedsiębiorcę i Sportowca
roku ubiegłego. Na uroczystość przybyło ok. trzystu gości. Wśród nich:
senator RP Jadwiga Rotnicka, poseł na
Sejm RP Bożena Szydłowska, poseł na
Sejm RP Marek Zieliński, Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej Władimir
Tkaczew, Dyrektor Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej Zofia Hryhorowicz
i wiele jeszcze zacnych osobistości.
szczegóły - str.
WEWNĄTRZ
Uczcili pamięć powstańców
Mieszkańcy
gminy
Murowana
Goślina uczcili . rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. |
Materiały zawierające azbest
Do
lutego
r. należy dostarczyć do urzędu informację o wyrobach zawierających azbest. |
Fundacja Edukacyjna
Fundacja Edukacyjna im. Jana Pawła
II zebrała
zł. Cały dochód ze
sprzedaży cegiełek przekazany
został na konto Fundacji. |
Kolejne środki unijne
Pieniądze na przebudowę świetlicy
w Głęboczku i II etap budowy oświetlenia na terenach wiejskich. |

Warsztaty dla
nowych radnych

ZAPRASZAMY
N A K O N S U LTA C J E

J

ak funkcjonuje Urząd? Jakie zadania obejmuje Wieloletni Plan Inwestycyjny? Czym przez najbliższe lata
rozpoczętej kadencji zajmować się będą Radni Rady
Miejskiej w Murowanej Goślinie?
Na te oraz kilka innych zagadnień nowo powołani radni
otrzymali odpowiedź podczas warsztatów zorganizowanych przez Burmistrza Tomasza Łęckiego stycznia br.
szczegóły - str.

lutego
r. (środa) o godz. .
w Auli Gimnazjum nr przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie

odbędą się konsultacje
z mieszkańcami dotyczące
budżetu gminy na 2011 rok
oraz Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego.

SPOTKANIE

MA CHARAKTER OTWARTY

GODZINY PRACY URZĘDU W związku ze zmianami organizacyjnymi Urzędu polegającymi m.in.
na zmniejszeniu zatrudnienia oraz biorąc pod uwagę opinie naszych klientów sformułowane w ankiecie
badającej zadowolenie z obsługi dostosowujemy godziny otwarcia Urzędu do wskazanych potrzeb.
szczegóły - str.

KULTURA

KULTURA
Stronę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie redagują pracownicy w składzie:
dyrektor Arleta Włodarczak, Agnieszka Szymańska-Wojtera, Marcin Matuszewski, Bartłomiej Stefański, Tomasz Mizgier.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 62-095 Murowana Goślina ul. Poznańska 16 tel./fax. (061) 8122-120
NIP: 777-17-90-446, Konto: Bank Spółdzielczy w Murowanej Goślinie 16 9044 0001 0020 0200 0749 0001
h t t p : / / w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l ,
e-mail: domkultury@murowana-goslina.pl

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
zaprasza na

KONCERT KARNAWAŁOWY
ORKIESTRY DĘTEJ OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

6 marca 2011 r. (niedziela), godz. 10.00
Dom Kultury Murowana Goślina ul. Poznańska 16

pod dyrekcją Mateusza MJ Sibilskiego
z zespołem tanecznym pod kierunkiem Marty Jankowskiej
w dniu zawodów od
godz. 9.00 do 9.50

www.sxc.hu

Wpisowe: seniorzy
Wpisowe
5 zł, juniorzy zwolnieni

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Organizator

Uczcili pamięć Powstańców Wielkopolskich
grudnia br. mieszkańcy
gminy Murowana Goślina
uczcili . rocznicę wybuchu
Powstania Wielkopolskiego.
Pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich Burmistrz Tomasz Łęcki wraz
z Przewodniczącym Rady
Miejskiej Konradem Strykowskim złożył wieniec od
mieszkańców Miasta i Gminy
Murowana Goślina.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

W

iązanki złożyli również mieszkańcy.
Znany z muzycznych pasji Jan Kasseja wystąpił w - specjalnie na tę
okazję wypożyczonym - oryginalnym mundurze powstańczym. W ten sposób uczcił fakt,
że jego ojciec Wojciech walczył w Powstaniu
Wielkopolskim.
Innym wyróżniającym się akcentem były znicze z logo KKS Lech Poznań ustawione na

Mikołajki tylko dla dorosłych ( grudnia
)

„W poszukiwaniu świętego Mikołaja”
( grudnia
)

Zapisy przyjmujemy

Niedziela, lutego
r., godz. .
aula Gimnazjum nr , ul. Mściszewska

KULTURZE się zdarzyło?

Św. Mikołaj to nie tylko opiekun ubogich,
ale też patron żeglarzy. Stąd pomysł grupy
wokalnej z Długiej Gośliny, by urządzić
Mikołajki w marynarskim stylu: pośród
„wzniesionych kielichów” i szant. Prowadzenia podjął się Zbigniew Bitner z kapeli
„Swoja wiara”, która również miała swój
udział w uroczystości. Do wspólnego świętowania włączył się zespół folklorystyczny
„Goślinianie” pod przewodnictwem pani
Marzenny Karbowskiej. Impreza odbyła się
w remizie OSP w Murowanej Goślinie.

MISTRZOSTWA
XIV OTWARTE
GMINY W SZACHACH

GOŚCINNIE WYSTĄPIĄ:
Michał Korzeniowski – baryton, Marcin Łosik – fortepian
Żeński Chór Kameralny „Canto-Cantare” przy LO im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu pod dyrekcją Ewy Maćkowiak-Sibilskiej
Marta Kozłowska – fortepian,
Zespół folklorystyczny „Goślinianie”
pod kierunkiem Marzeny Karbowskiej

Co w

Na zaproszenie domu kultury odpowiedziało wiele zaniepokojonych dzieci. Jak to
się stało, że Mikołaj zniknął? Pomocnymi
w poszukiwaniach okazali się anioł i skrzat
(artyści z Dobrego Teatru), którzy zaproponowali dzieciom śpiewanie i pląsanie w celu
przywołania Mikołaja. Tego właśnie impulsu
i świątecznej radości potrzebował święty,
by odnaleźć drogę. Oczywiście przyniósł ze
sobą cukierki. Impreza odbywa się od wielu
lat
grudnia
r. na Nowym Rynku.
Dodatkową atrakcją było igloo wybudowane przez Bartłomieja Stefańskiego.
Wystawa Wojciecha Garczarka (
nia
)

grud-

W galerii Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej w przeddzień rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego odbył się wernisaż malarstwa i obiektów przestrzennych Wojciecha
Garczarka. Wydarzenie uświetnił koncert
w wykonaniu autora i zaproszonego gościa
Ireneusza Płonki.
Nasze zespoły na Poznańskim Betlejem
( - grudnia
)

pomniku oraz repliki flag powstańczych
z
roku umieszczone na masztach oraz
budynku ratusza przy pl. Powstańców Wlkp.
Flagi oraz znicze zostały specjalnie na tę okazję przygotowane przez Stowarzyszenie
„Wiara Lecha” i przekazane gminie.
Po uroczystościach pod pomnikiem mieszkańcy udali się autokarem do kościoła św.
Tymoteusza w Białężynie, gdzie w intencji
powstańców odprawiona została msza św.
Mszę poprowadzili: ks. Grzegorz Górnik Misjonarz Świętej Rodziny z Bąblina, ks. Przemysław Wrzalik z parafii pw. św. Jakuba Apostoła oraz białężyński proboszcz – ks. Dariusz
Macioszek.

Msza św. w intencji powstańców nie przypadkowo jest odprawiana zawsze w Białężynie.
To na tutejszym cmentarzu znajdują się groby
powstańców.
Oprawę mszy św. przygotował chór „Vocantes” pod dyrekcją prof. Leszka Bajona. Na
zakończenie – wspólnie z przybyłymi na mszę
św. – odśpiewał trzy kolędy w opracowaniu
swojego założyciela Franciszka Wilczyńskiego.

W dniach - grudnia
r. na poznańskim Starym Rynku odbyło się XI Poznańskie Betlejem. Z naszej gminy w dniu
grudnia na imprezie zaprezentowali się:
Żeński Chór Canzona Absolwent pod dyrekcją Adrianny Wtorkowskiej, zespół śpiewaczy KGW Goślińskie Chabry pod kierunkiem
Marcina Matuszewskiego oraz uczniowie
SP nr im. Henryka Sienkiewicza pod kierunkiem Jadwigi Maćkowiak i Katarzyny
Łukaszewicz.
Koncert Adwentowy (

)

Po raz trzeci w kościele pw. Najwyższego
Arcykapłana Jezusa Chrystusa mogliśmy

Dziękujemy wszystkim, którzy mimo mroźnej
aury, wzięli udział w uroczystościach, a Stowarzyszeniu „Wiara Lecha” za włączenie się
w inicjatywę.
styczeń-luty 2011

grudnia

przeżywać czas adwentu. W niedzielę
grudnia
r. odbył się niezwykły koncert
adwentowy w wykonaniu chórów „Canzona”.
Na koncercie zaprezentowały się: Chór
Dziewczęcy „Canzona”, Chór „Canzona
Kameralna”, Żeński Chór „Canzona Absolwent”, Chór Chłopięcy „Canzona”. Dyrygowały: Adrianna Wtorkowska, Elżbieta
Wtorkowska, fortepian: Weronika Jarzyńska.
Orkiestra Dęta OSP w auli UAM
( grudnia
)
W dniu grudnia w Auli Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza odbył się koncert świąteczny z okazji XV-lecia Żeńskiego Chóru
Canto-Cantare prowadzonego przez Ewę
Maćkowiak-Sibilską.
Do wspólnego muzykowania została zaproszona nasza orkiestra OSP. Orkiestra dała
krótki własny występ – witając się z publicznością marszowym krokiem (grając
marsza wkraczała do Auli, przy wielkim
aplauzie publiczności).
Następnie członkowie orkiestry zasiedli na
estradzie Auli UAM i dali popis swych możliwości prezentując muzykę latynoamerykańską oraz suitę walców Johannesa
Straussa.
Kulminacją występu dęciaków z Murowanej Gośliny było wspólne wykonanie fragmentu opery „Straszny Dwór” Stanisława
Moniuszki z chórem kobiet w aranżacji na
Orkiestrę Dętą Marcina Matuszewskiego.
Było to pierwsze wykonanie fragmentów
opery naszego polskiego kompozytora
w opracowaniu na orkiestrę dętą.
Koncert noworoczny ( stycznia

)

W tym roku zaprosiliśmy naszych mieszkańców do „Krainy Operetki i Musicalu”
w ramach już VI Koncertu Noworocznego,
który odbył się w auli Gimnazjum nr .
Tradycyjnie koncert rozpoczął się od wzniesienia toastu lampką szampana i złożenia
wspólnych życzeń.
Wystąpili soliści Teatru Muzycznego w Poznaniu: Agnieszka Wawrzyniak, Karolina
Garlińska-Ferenc, Włodzimierz Kalemba
i Wiesław Paprzycki.
Wystawa pokonkursowa VIII Gminnego
Konkursu Szopek Goślińskich ( stycznia
)
Piękne prace dzieci mogliśmy podziwiać
w Ośrodku Kultury w dniach - stycznia.
Konkurs był zorganizowany przez Gimnazjum nr im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie.

Kolędujmy Małemu… ( stycznia

Po raz pierwszy Ośrodek Kultury i Parafia
pw. św. Jakuba zaprosili na wspólne śpiewanie kolęd. Była to inicjatywa ks. Ludwika
Dudy. W dniu stycznia br. w Święto Objawienia Pańskiego podczas wieczornej liturgii w kościele pod wezwaniem św. Jakuba
oprawę muzyczną mszy św. przygotowała
Orkiestra Dęta OSP.
XIX Finał WOŚP - rekordy ( stycznia
)
Ostateczna kwota jaką udało się zebrać
w tegorocznym finale na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy to .
,
zł oraz , euro, dolary, funtów,
koron i
nieznanych monet, złotych
pierścionków i złota zawieszka. Oddano
,
l krwi. Szczegółowa relacja na
www.murowana-goslina.pl oraz
www.domkultury.murowana-goslina.pl
Hej kolęda, kolęda (

stycznia

)

Od siedmiu lat Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
mobilizuje mieszkańców do kultywowania
tradycji wspólnego śpiewania kolęd. W tym
roku znowu zmieniliśmy formułę VII Goślińskiego Kolędowania.
W jednym dniu stycznia w trzech kościołach zaprezentowały się nasze chóry
i zespoły wokalne.
Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Długiej
Goślinie - wystąpił Chór Mieszany VOCANTES pod kierunkiem prof. Leszka Bajona
Kościół pw. św. Jakuba w Murowanej
Goślinie - wystąpili: Zespół Koła Gospodyń
Wiejskich Goślińskie Chabry pod kierunkiem Marcina Matuszewskiego oraz zespół
wokalny z Długiej Gośliny pod kierunkiem
Józefa Kasprzaka.
Kościół pw. Najwyższego Arcykapłana
Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie –
zaprezentowali się: Chór Dziewczęcy „Canzona”, Chór Chłopięcy „Canzona”, Chór
Dziewczęcy „Canzona-Kameralna” i Żeński
Chór „Canzona Absolwent”, którymi dyrygowały Adrianna Wtorkowska i Elżbieta
Wtorkowska.
stycznia w kościele pw. św. Tymoteusza
w Białężynie - wystąpiła Orkiestra Dęta
OSP i zespół śpiewaczy PZERiI „Goślinianka” pod batutą Mateusza MJ Sibilskiego.
Nasza inicjatywa, aby koncerty kolęd odbywały się w kościołach spotkała się z życzliwością wszystkich księży proboszczów.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

w w w. d o m k u l t u r y. m u r o w a n a - g o s l i n a . p l
www.murowana-goslina.pl

)

Fragmenty Przemówienia
Burmistrza podczas Spotkania
Noworocznego
Mieszkańcy są dobrze zorientowani w efektach działań na terenie gminy. Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy, a nawet całe środowiska mają różne oczekiwania i w różny sposób oceniają sytuację w gminie.
(...)
Wszyscy w minionym
roku byliśmy
świadkami zarówno wydarzeń i procesów
globalnych oraz lokalnych.
Świat i Polska zaniemówiły
kwietnia.
Ogromna tragedia narodowa i osobista,
która rozegrała się pod Smoleńskiem jest
w jakimś sensie doświadczeniem każdego
z nas. Również mieszkańcy Murowanej
Gośliny obecni byli przed trumnami pary prezydenckiej, pod krzyżem, na uroczystościach
pogrzebowych w Krakowie i Warszawie.
Nasi harcerze pełnili służbę.
Jeden z naszych mieszkańców - pan Grzegorz Kucharczyk - przebywa na misji ONZ
w Sudanie w związku z przeprowadzanym
tam referendum. Jest z nami jego żona Pani
Setha Kucharczyk, pochodząca z Kambodży.
Jej rodzina przeszła przez całe piekło komunistycznych eksperymentów Pol Pota.
W sposób szczególny obserwujemy sytuację
na Białorusi. W związku z naszymi kontaktami, miałem okazję poznać Alesia Michalewicza, jednego z opozycyjnych kandydatów
na prezydenta. Do dzisiaj pozostaje więźniem
politycznym. Miałem okazję poznać go wraz
z grupą młodych ludzi, którzy myślą o przyszłości swego kraju. Są także zainteresowani
doświadczeniami polskiego samorządu.
Niezależnie od tej inicjatywy podjęliśmy
współpracę z parafiami katolickimi dekanatu
oszmiańskiego. Właśnie z najnowszymi
doświadczeniami wróciła z Białorusi grupa
naszych mieszkańców z panem burmistrzem
Marcinem Bulińskim. W Polsce niepokój
wywoływały kolejne fale powodzi. Tu ponownie chcę podziękować rolnikom i wszystkim,
którzy zorganizowali pomoc powodzianom
z miejscowości Barłogi - w gminie Rzgów.
Pragnę także jeszcze raz podziękować tym,
którzy walczyli z powodzią na naszym terenie
oraz na terenie innych gmin.
(...)
Z moich kontaktów z mieszkańcami, a jest to
spotkań z różnymi grupami, do tego
należy dodać liczne rozmowy indywidualne,
wynika, że Mieszkańcy są dobrze zorientowani w efektach działań na terenie gminy.
Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy, a nawet
całe środowiska mają różne oczekiwania
i w różny sposób oceniają sytuację w gminie.

Najważniejsze są jak zawsze wnioski. Oto
wnioski na najbliższe lata.
. Nie należy rezygnować z przedsięwzięć
szczególnie ważnych dla mieszkańców
oraz pozycji gminy na arenie aglomeracji
poznańskiej.
. Jako szczególnie ważne należy traktować projekt budowy kanalizacji, budowę
dróg i rewitalizację śródmieścia.
. Aby to było w jak największym zakresie
możliwe, trzeba dokonać ograniczeń
w sferach mniej strategicznych, a szczególnie w wydatkach bieżących.

Jestem otwarty na
wszelkie formy
dyskusji. W lutym
otwarta dla wszystkich zainteresowanych dyskusja
o budżecie gminy
i Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym.
(...)
Pora, aby przejść do przedstawienia zamierzeń na rok
.
Zacznijmy od przedsięwzięć Województwa:
. zostanie zapewne zakończona budowa
obwodnicy (przygotowana z udziałem
gminy),
. rozpoczenie się modernizacja linii kolejowej oraz budowa zbiornika Przebędowskiego,
. przygotowujemy się do konkursu na
pozyskanie dotacji na budowę dróg
powiązanych z rewitalizowaną linią kolejową.
W Aglomeracji Poznańskiej:
. będziemy organizować Stowarzyszenie
„Metropolia Poznań” oraz przyjmować
wspólną strategię,
. pierwsze działania podejmą powołane
związki ds. gospodarki odpadami oraz
schroniska dla zwierząt.

Tomasz Łęcki - Burmistrz Miasta i Gminy

Ważne są przedsięwzięcia powiatu:
. mam nadzieję, że pomimo trudności
nadal aktualne będą zapowiedziane na
ten rok: rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych i modernizacja drogi do Zielonki,
. jestem przekonany, że korzystając z dotychczasowych dobrych doświadczeń
współpracy powiatu i gminy, warto przemyśleć kolejne obszary współpracy; proponuję wspólny system odśnieżania dróg
gminnych i powiatowych oraz zorganizowanie podstawowych usług powiatowych dla mieszkańców na terenie gminy
lub gmin sąsiednich (dobrze skomunikowanych).
Teraz już zdecydowanie o wyzwaniach zależnych głównie od gminy.
. Najważniejsze inwestycje:
a. rozpoczynamy budowę kanalizacji w
ramach projektu „Puszcza Zielonka”,
b. wybudujemy ulicę Raduszyńską wraz
z mostem, oświetlenie ulic na wsi, boisko w Białężynie,
c. nadal będziemy wspierać budowę
świetlicy w Rakowni.
. Program modernizacji dróg:
a. w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
powinien znaleźć się realny program
budowy ulic i odtwarzania nawierzchni
po budowie kanalizacji,
b. z zainteresowanymi sołectwami uzgodnimy sołeckie programy utwardzania
dróg.
. Rewitalizacja:
a. Zamierzamy pozyskać od Uniwersytetu Przyrodniczego i PKP tereny
istotne dla rozwoju Murowanej
Gośliny, w tym dla realizacji projektów
rewitalizacyjnych.
. Budownictwo mieszkaniowe:
a. inwestorzy zakończą kolejne budynki;
liczę na rozpoczęcie kolejnych inwestycji;
b. we współpracy z firmą „Lider” zakończymy budowę kolejnego budynku
komunalnego oraz kompleksowy
remont dwóch istniejących budynków,
c. ogłaszamy przetarg na wybudowanie
mieszkań czynszowych.
. Transport publiczny:
a. licząc na modernizację linii kolejowej,
przygotujemy zmianę w systemie kursowania autobusów.
. Rozwój gospodarczy:
a. w naszej strefie przy ul. Polnej pojawią
się nowi inwestorzy.
styczeń-luty 2011

. Oświata:
a. przygotowane jest zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach nauczania
początkowego oraz wzmocnienie
opieki logopedycznej,
b. z drugiej strony należy uzgodnić ostateczną wersję racjonalizacji sieci szkolnej,
c. niebawem zainauguruje swoją działalność Goślińska Akademia Pokoleń;
będziemy gościć w niej wykładowców
z poznańskich uczelni, a wstępnie
został uzgodniony patronat Pana Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego.

. Wydarzenia:
a. mogą Państwo liczyć na kolejne edycje
imprez „Murowanego Lata”, zaś
wiosną odbędą się koncerty Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego im.
Ks. Edmunda Szymańskiego,
b. w sporcie będziemy dopingować
w walce o awans I zespołu siatkarek
do Plus Ligi, II zespołu siatkarek do
II ligi, piłkarzy KS Łopuchowo do klasy
okręgowej; poza tym sporo innych
wydarzeń, w tym Mistrzostwa Polski
w Półmaratonie Weteranów i maratony rowerowe.

(...)
Będziemy realizować projekty unijne,
będziemy poprawiać stan dróg, będziemy
wzmacniać centrum miasta, będziemy budować pozycję Murowanej Gośliny w Aglomeracji Poznańskiej.
Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: burmistrz@murowana-goslina.pl
Całe przemówienie dostępne na www.murowana-goslina.
pl w tekście „Spotkanie Noworoczne w rytmie walca”.

Ewidencja materiałów zawierających azbest
Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
tel. 61 892 36 40
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

P

rzypominamy Państwu o obowiązku
wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania azbestu
oraz wykorzystywania i oczyszczania insta-

lacji lub urządzeń, w których był lub jest
użytkowany azbest.
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest są zobowiązani do
lutego
r. dostarczyć do
siedziby urzędu informację o tychże wyrobach, korzystając z druku zamieszczonego
poniżej. Informację tą należy składać raz
w roku, dlatego obowiązek ten dotyczy
także osób, które w ubiegłych latach złożyły
w urzędzie podobne druki. Dane z ankiet

pozwolą poznać skalę problemu oraz określić wysokość środków finansowych, jaką
w kolejnych latach należy przeznaczyć na
pomoc w likwidacji wyrobów zwierających
azbest. Jednocześnie informujemy, że
wypełnienie poniższej ankiety nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających
azbest. O tegorocznym naborze wniosków
o dotację na ten cel będziemy informować
Państwa w wiosennych numerach biuletynu.

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
I MIEJSCU ICH WYKORZYSTANIA
Adres, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest
(płyty eternitowe, rury, etc.)

Imię i nazwisko właściciela lub użytkownika nieruchomości
Tytuł własności
(własność prywatna, dzierżawa, najem)
Nazwa, rodzaj wyrobu
(płyta eternitowa, dachówka eternitowa, rury)
Ilość (m , tony)
Przydatność do dalszej eksploatacji
(całe płyty czy popękane etc.)
Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
• częściowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu
• całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji
Inne istotne informacje o wyrobach
(dach domu, budynku gospodarczego, garażu etc.)
Wypełnij ankietę i do lutego
r.
dostarcz ją do Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska
...............................................
data

Violetta Szałata, tel.
www.murowana-goslina.pl

.

...............................................
podpis

W przypadku problemów w wypełnieniu ankiety proszę o kontakt:
, e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl, srodowisko@murowana-goslina.pl

URZĄD, RADA

IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

stycznia br. odbyła się IV Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu protokołu z sesji
grudniowej nastąpiło wręczenie gratulacji
i podziękowań. Za współpracę i dotychczasowe pełnienie obowiązków Prezesa w firmie Hilding Anders Polska Sp. z o.o. podziękowano panu Pawłowi Gładkowskiemu. Pan
Paweł uczestniczył w rozmowach w sprawie
ulokowania firmy na terenie gminy Murowana Goślina i był jej pierwszym prezesem.
Listy gratulacyjne odebrały uczennice z Gimnazjum nr
im. Jana Kochanowskiego
w Murowanej Goślinie: Anna Dębińska,
Maria Urbaniak, Magdalena Goslar, Michalina Nawrocka z klasy d za zdobycie głównej
nagrody w konkursie filmowym Europosłanki Sidonii Jędrzejewskiej zatytułowanym
„Mój region, moja gmina podczas Polskiej
Prezydencji w Unii Europejskiej”. Gimnazjalistki pod opieką pani Agnieszki Drabczyk
okazały się najlepsze w swojej kategorii wiekowej i w nagrodę udadzą się w
r. do
siedziby Parlamentu Europejskiego, a szkoła
otrzyma komplet książek o Unii Europejskiej
do szkolnej biblioteki.
Gratulacje skierowano również do licealisty
Aleksandra Robaszkiewicza, laureata wspomnianego już konkursu, jednak w kategorii:
fotografia.
Po części gratulacyjnej radni podjęli następujące uchwały:
• w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina
z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami na
r. ( głosów

za, radnych wstrzymało się od głosu),
• w sprawie określenia warunków i trybu
finansowania rozwoju sportu na terenie
Miasta i Gminy Murowana Goślina
( głosów za, radnych wstrzymało się
od głosu),
• w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza dotyczącej stwarzania
barier funkcjonalnych osobom niepełnosprawnym oraz ograniczania dostępu do
informacji publicznej, złożonej przez Krystynę Pietek, Tomasza Nijakowskiego
oraz Jacka Kaczmarka ( głosów za,
radny wstrzymał się od głosu),
• w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza w związku z postawieniem kontenerów na odpady w pobliżu
ul. Widok złożone przez Krystynę Pietek
oraz Tomasza Nijakowskiego ( głosów
za, radny wstrzymał się od głosu).
Obie skargi były rozpatrywane przez Komisję Rewizyjną, która po przeanalizowaniu
dostępnej dokumentacji uznała je za bezzasadne.
Ponadto Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie z prac wykonanych w
roku, natomiast Burmistrz przedstawił sprawozdanie
ze swojej działalności w okresie od
grudnia
do
stycznia
roku. Radna
Wanda Krajna-Solman zapytała czego dotyczyła decyzja w sprawie lokalizacji celu publicznego, którą wymienił burmistrz w swoim
sprawozdaniu. Ze względu na brak informacji
szczegółowych nt. temat burmistrz obiecał
przekazać odpowiedź na powyższe pytanie.
W punkcie sesji poświęconym interpelacjom,
wolnym głosom i wnioskom radna Grażyna
Nawrocka przekazała na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej spisane w formie punktów spostrzeżenia dot. współpracy w ramach
Rady Miejskiej, prosząc, by zostały one rozpatrzone i omówione w gronie radnych.

Głos zabrała delegacja mieszkańców sołectwa Białęgi z sołtysem Piotrem Michalskim
na czele, wyrażając obawy w sprawie pogłosek na temat rzekomej budowy sortowni
odpadów w pobliżu wsi. Burmistrz Tomasz
Łęcki poinformował, że umówione zostało
spotkanie z właścicielem tamtejszych terenów w celu wyjaśnienia zamiarów inwestycyjnych. Pierwszy termin spotkania uległ
przesunięciu ze względu na chorobę właściciela. Spotkanie odbędzie się po feriach
szkolnych. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w spotkaniu uczestniczyć będą sołtysi
Białęg i Przebędowa oraz dodatkowo radna
z tego terenu Grażyna Nawrocka. Na tym
obrady zakończono.

W

W oparciu o art.
pkt Prawa prasowego
z dnia
stycznia
roku wyjaśniam, że
w tekście pt. „Zamieszanie w gminach, będzie
cięcie wydatków?” autorstwa Anny CieślakWróblewskiej, zamieszczonym w dzienniku
Rzeczpospolita z dnia stycznia
roku nr

SPOTKANIE NOWOROCZNE

w rytmie walca

Kolejna Sesja Rady Miejskiej odbędzie się
lutego
roku o godz. : w sali sesyjnej Ośrodka Kultury przy ul. Poznańskiej ,
na którą serdecznie zapraszamy.

POWIEDZIELI PO SESJI
Sesja była bardzo merytoryczna. Najbardziej
urzekła mnie młodzież, która poprzez
wygraną w konkursie promuje Murowaną
Goślinę w Unii Europejskiej. Poza tym - realizujemy jako Rada założone plany. Na efekty
trzeba jeszcze poczekać. Powinniśmy życzyć
sobie więcej inwestorów, którzy stworzą dla
mieszkańców nowe miejsca pracy, co z kolei
pozwoli oprzeć się kryzysowi.
Alicja Kobus – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej,
Członkini Klubu „Rozwój Ziemi Goślińskiej”

Podczas sesji zaniepokoiła mnie kwestia Białęg, która jest dla mnie niejasna. Z jednej
strony mówi się, że coś jest nie tak. Z drugiej
strony, że wszystko idzie w dobrym kierunku
i nie ma zagrożenia budową spalarni. Zobaczymy jak się sprawa potoczy. Sam jestem ciekaw ustaleń z inwestorem.

stycznia br. w auli Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie odbyło się tradycyjne
Spotkanie Noworoczne władz
gminy, rzemieślników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oświaty, sportu.
W roli gospodarza
- Burmistrz Tomasz Łęcki.

Szymon Pędziński – Radny Rady Miejskiej,
Członek Klubu „Nowoczesna Gmina”

Wyjaśnienie w spr. artykułu w „Rzeczpospolitej”
dot. zadłużenia Murowanej Gośliny
związku z ukazaniem się w dzienniku „Rzeczpospolita” artykułu
pt. „Zamieszanie w gminach,
będzie cięcie wydatków?” i zawartymi tam
nieprawdziwymi danymi dot. zadłużenia
gminy Murowana Goślina – Burmistrz
Tomasz Łęcki wystosował do Redaktora
Naczelnego Pawła Lisickiego wyjaśnienie
o następującej treści:

Orkiestra Dęta OSP w Murowanej
Goślinie z kapelmistrzem Mateuszem Sibilskim na czele zagrała w
rytmie walca wprowadzając gości
w karnawałowy klimat.

(
) podano dane niezgodne z prawdą dotyczące gminy Murowana Goślina.

czonym terminem płatności tzw. kredytu
kupieckiego oraz umów leasingu.

W sprawozdaniu Rb-Z w części D „uzupełniające dane …” gmina wykazuje zawarte umowy
wieloletnie, po uprzednich upoważnieniach do
zaciągania zobowiązań dla Burmistrza udzielonych przez Radę Miejską. Wykazywane wieloletnie umowy dotyczą np. usługi transportu
publicznego, obsługi rachunku bankowego,
zimowego utrzymania dróg, dowozu dzieci do
szkół. W związku z podpisanymi umowami
powstały zobowiązania z tytułu zawartych
umów, a nie z tytułu wykonanych usług. Gmina
nie posiada zobowiązań z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, umów z odro-

W związku z powyższym zadłużenie gminy
Murowana Goślina na dzień
grudnia
roku wynosi , %, a nie jak podano w artykule
, %. Do kwoty długu wliczono zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczki
oraz wyemitowanych obligacji. Regionalna
Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie
dot. projektu budżetu gminy na
rok, wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości
sfinansowania deficytu.
Tomasz Łęcki, Burmistrz Murowanej Gośliny
styczeń-luty 2011

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

S

potkanie rozpoczął hejnał Murowanej Gośliny w wykonaniu
hejnalistów Orkiestry Dętej OSP z Murowanej Gośliny, która
koncertowo przygotowała oprawę muzyczną całego spotkania. Burmistrz Tomasz Łęcki wygłosił przemówienie noworoczne
(najważniejsze zagadnienia z przemówienia publikujemy w Biuletynie, całe przemówienie dostępne na www.murowana-goslina.pl).
Głos zabrali również goście: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak i Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński.
Tradycją podczas Spotkania Noworocznego jest rozstrzygnięcie konkursów na Przedsiębiorcę i Sportowca roku ubiegłego. Uhonorowano następujące osoby i firmy:
Statuetkę Burmistrza Murowanej Gośliny dla „Przedsiębiorcy Roku
”:
• w kategorii - mały przedsiębiorca otrzymała Firma „Webwizards” Waldemara Krankiewicza,
• w kategorii – średni przedsiębiorca otrzymała Firma „BOL-BUD”
pana Bolesława Szóstaka z Trojanowa,
• w kategorii – duży przedsiębiorca statuetka trafi ła do Firmy Hilding Anders Polska Sp. z o.o.
www.murowana-goslina.pl

Kapituła przyznała również nagrodę specjalną za całokształt działalności na rzecz goślińskiej przedsiębiorczości. Otrzymał ją rzemieślnik
– pan Kazimierz Buliński. Niestety nie mógł odebrać jej osobiście.
Statuetki „Sportowca Roku
” uzyskali:
• w kategorii do roku życia – judoczka Kamila Busse,
• w kategorii powyżej
lat – maratończyk amator Ryszard Dzikowski.
Po raz pierwszy Kapituła przyznała również wyróżnienie specjalne.
Uhonorowany został nim motorowodniak Tomasz Mordal, który w
ubiegłym roku zajął III miejsce na Mistrzostwach Europy w formule
OSY
w Niemczech. Ze względu na chorobę nie mógł odebrać
nagrody osobiście.
Pozostałe nominowane (judoczki: Patrycja Szary, Marta Ogrodnik
i Alicja Hyska oraz kapitan siatkarek KS Piecobiogaz Beata Strządała) również zostały zaproszone na scenę i obdarowane kwiatami.
Tę część uroczystości zakończył życzeniami oraz błogosławieństwem ks. bp Wojciech Polak.
Następnie Orkiestra Dęta OSP w Murowanej Goślinie z kapelmistrzem Mateuszem Sibilskim na czele zagrała w rytmie walca wprowadzając gości w karnawałowy klimat.
Spotkanie Noworoczne zakończył słodki poczęstunek autorstwa
lokalnych cukierników.
Do zobaczenia za rok!

Jak zawsze spotkanie przygotowane zostało siłami i z pomocą wielu
życzliwych osób. Ogromne podziękowania należą się: Gimnazjum nr
(Dyrektor Justynie Furman, Grażynie Krajeckiej, Ryszardowi Lewandowskiemu), Zespołowi Szkół przy ul. Szkolnej (Dyrektor Agnieszce
Olejniczak-Gros, Danucie Borejszy-Wysockiej, Beacie Korzeniowskiej,
Marianowi Felka, Robertowi Szelidze, Grażynie Zawal oraz niezastąpionym UCZNIOM), OSP w Murowanej Goślinie, Załodze Ośrodka Kultury
(Dyrektor Arlecie Włodarczak, Tomkowi Mizgierowi, Bartkowi Stefańskiemu, Zdzisi Trojanowskiej) oraz Strażnikom Miejskim (Komendantowi Piotrowi, Ani, Sławkowi, Bartkowi, Mariuszowi) i współpracownikom z Urzędu Miasta i Gminy (Basi, Asi, Ali, Anicie, Piotrowi, Jasiowi,
Tadziowi oraz Arkowi).

Szczególne podziękowania należą się Orkiestrze Dętej OSP w Murowanej Goślinie z Kapelmistrzem Mateuszem na czele. Dzięki Wam
spotkanie miało naprawdę noworoczny klimat.

Ż

ycie w naszej gminie i wokół nas jest dynamiczne.
Z jednej strony znam
słuszne oczekiwania mieszkańców (głównie dotyczące inwestycji), z drugiej obserwuję ciągle nowe groźne
dla samorządów pomysły ministra finansów, z trzeciej zaś - kończący się okres pozyskania środków unijnych. Dokładnie anali-

BUDŻET
2011
Romana Dudek
Skarbnik Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: skarbnik@murowana-goslina.pl

www.sxc.hu

W

listopadzie
roku Burmistrz złożył w Radzie Miejskiej projekt
budżetu gminy na
rok. W związku
z rozpoczęciem nowej kadencji i pojawieniem się nowych radnych ( na ), uchwalenie budżetu zostało przesunięte z grudnia na luty. Obecnie trwają prace w komisjach.
lutego zaprezentujemy projekt
budżetu zainteresowanym mieszkańcom.
Ostatecznie Burmistrz, po wszystkich dyskusjach, przedstawi korektę projektu
budżetu, uwzględniając prawdopodobne
wyniki finansowe
roku.
W projekcie budżetu gminy na
rok
dochody zaplanowano w kwocie .
.
zł, w tym dochody bieżące . .
zł
i dochody majątkowe . .
zł. Wydatki
ustalono w kwocie .
.
zł, w tym
wydatki bieżące .
.
zł oraz wydatki
majątkowe .
.
zł.
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych
od roku
rozpoczynając wydatki bieżące nie mogą być większe od dochodów
bieżących powiększonych o nadwyżkę
budżetową z lat poprzednich i wolne
środki. Oznacza to, że wydatki bieżące nie
mogą wzrastać w nieskończoność. To
istotne ograniczenie nie pozwala na zwiększanie w kolejnych latach wydatków bieżących kosztem zmniejszania wydatków
inwestycyjnych. Dla gminy Murowana
Goślina w
roku dochody bieżące będą
wyższe od wydatków bieżących o kwotę
. .
zł.
Do najważniejszych wydatków bieżących
gminy należą wydatki na oświatę, pomoc
społeczną, administrację oraz różnorodne
usługi komunalne. Prace związane z budżetem muszą być nakierowane na powstrzymanie corocznego wzrostu wydatków bieżących.

zując to wszystko zarządziłem w Urzędzie
i jednostkach gminnych przegląd najistotniejszych przedsięwzięć i zadań. Poniżej osoby
odpowiadające za poszczególne dziedziny
zamieściły informację o wynikach tych prac.

I ZADANIA

NA 2011 ROK

Tomasz Łęcki
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Programowania
Rozwoju i Inwestycji
tel.
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

W

ieloletni Plan Inwestycyjny uchwalany przez Radę Miejską Murowanej
Gośliny jest dokumentem, w którym
ujmuje się planowane do realizacji zadania
inwestycyjne na terenie gminy. Obecnie
opracowywany jest dokument na lata
z określeniem głównych parametrów technicznych projektów oraz
kosztów i okresu realizacji.
W perspektywie do
roku w WPI burmistrz i radni jednomyślnie uznali, że najważniejszymi obszarami, które powinny
być realizowane są:
• inwestycje z wykorzystaniem środków
unijnych,
• przebudowa i budowa dróg,
• rewitalizacja w zakresie odnowy śródmieścia - centrum miasta,
• przebudowa obiektów oświatowych.

Planowany koszt ogółem ww. zadań
wyniesie ok. , mln zł, w tym planowane
jest pozyskanie dotacji w kwocie , mln zł.
W ramach inwestycji z wykorzystaniem
środków unijnych planowana są np.:
• budowa sieci wodociągowej w Głębocku,

• budowa ulicy Raduszyńskiej wraz
z mostem,
• termomodernizacja szkół: SP , SP Białężyn i SP Długa Goślina,
• budowa i przebudowa świetlic w Boduszewie, Głębocku i Rakowni,
• budowa boisk w Białężynie i Łopuchowie,
• oświetlenie dróg na terenach wiejskich.
Przed uchwaleniem WPI na lata
projekt tego dokumentu poddany zostanie
konsultacjom podczas otwartego spotkania z mieszkańcami gminy w dniu
lutego.
Ponadto w latach
na terenie
gminy Murowana Goślina zostaną przeprowadzone inwestycje o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców gminy:
• budowa obwodnicy Murowanej
Gośliny,
• budowy , km kanalizacji sanitarnej,
• modernizacja linii kolejowej PoznańWągrowiec,
• budowa zbiornika wodnego w Przebędowie.
Inwestycje te realizowane przez różne
instytucje, a gmina jest w każdym z nich
istotnym partnerem. Łączny koszt ww.
inwestycji strategicznych na terenie naszej
gminy wyniesie ok.
mln zł.

USŁUGI KOMUNALNE
U

sługi
komunalne są kontrolowane
poprzez
poszczególnych pracowników Referatu
Gospodarki
Komunalnej
i Ochrony Środowiska. Dodatkowo zostanie wdrożony w referacie system przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców. Zgłoszenia będą przyjmowane w formie ustnej
(osobiście lub telefonicznie), pisemnie,

e-mailowo oraz poprzez SMS wysyłane na
komórkę referatu. Każde zgłoszenie będzie
rejestrowane przez pracowników referatu
lub Punktu Obsługi Interesanta z podaniem
danych osób zgłaszających, w celu udzielenia odpowiedzi przez pracownika nadzorującego określoną usługę.
W zakresie realizacji usług komunalnych nie
przewiduje się wzrostu nakładów finansowych – w przypadku remontów dróg, utrzy-

REORGANIZACJA Zmiany godzin

W

związku z pojawieniem się nowych
zadań,
a
także
koniecznością
powstrzymywania wzrostu wydatków bieżących po dokonaniu analizy stanu zatrudnienia przeprowadzana jest reorganizacja
urzędu.
Wprowadzane zmiany znalazły odzwierciedlenie w regulaminie organizacyjnym urzędu.
Nastąpiło zmniejszenie liczby etatów na stanowiskach urzędniczych i w straży miejskiej
łącznie o etatów. Zostaną także zmienione
godziny otwarcia urzędu.

KOMUNIKACJA
SPOŁECZNA

W

ramach
komunikacji
społecznej
z mieszkańcami będziemy kontynuować i udoskonalać dotychczasowe formy
współpracy.

Już w pierwszym półroczu
roku odbędą
się wybory w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych. Kontynuowane będą spotkania
Burmistrza z mieszkańcami na wniosek Sołtysa lub Przewodniczącego Osiedla Samorządowego. Ilość spotkań uzależniona
będzie od aktywności sołectwa/osiedla.
Organizowane będą również warsztaty dot.
aktualizacji strategii oraz konsultacje z zakresu planowania przestrzennego, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego czy budżetu.
Każdorazowo w tygodniu poprzedzającym
sesję Rady Miejskiej Sołtysi oraz Przewodniczący Osiedli Samorządowych opiniować
będą projekty uchwał kierowane na sesję.
Nowością będzie udział w spotkaniach prezesów lokalnych stowarzyszeń.

Violetta Szałata
Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska
tel.
e-mail: v.szalata@murowana-goslina.pl

mania czystości, zimowego utrzymania dróg,
utrzymania zieleni, programu mieszkaniowego. Przygotowywana jest zmiana w zakresie transportu publicznego, związana z wydzieleniem dodatkowej linii transportu
wewnątrzgminnego. Powyższe będzie możliwe przy ograniczeniu wydatków na istniejące linie autobusowe. Dodatkowe zmiany
planowane w zakresie transportu, a nie
generujące kosztów w tym zakresie to:

Ewa Leitgeber
Kierownik Referatu Organizacyjnego
i Spraw Obywatelskich
tel.
e-mail: e.leitgeber@murowana-goslina.pl

pracy Urzędu

Maciej Kaczmarek
Sekretarz Gminy Murowana Goślina
tel.
e-mail: sekretarz@murowana-goslina.pl

W

związku ze zmianami organizacyjnymi
Urzędu
polegającymi m.in.
na zmniejszeniu
zatrudnienia oraz
biorąc pod uwagę
opinie
naszych
klientów sformułowane w ankiecie
badającej zadowolenie
z obsługi z dniem marca
r. dostosowujemy godziny otwarcia Urzędu do wskazanych potrzeb. I tak:

www.sxc.hu

PRZEDSIĘWZIĘCIA

ZMIANY W URZĘDZIE

Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
tel.
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Dwa razy w tygodniu istnieje możliwość
krótkiego spotkania z Burmistrzem lub
jego Zastępcą podczas dyżuru. Terminy nie
ulegają zmianie. Zapisy prowadzi sekretariat pod nr
. Do gospodarstw
domowych dystrybuowany jest Biuletyn
Samorządowy w nakładzie
egzemplarzy. Biuletyn ulega graficznej i technicznej zmianie.
Od grudnia
roku działa nowa strona
internetowa gminy z podziałem dla trzech
grup odbiorców: mieszkańców, turystów,
inwestorów. W ramach strony aktywnie
działa forum internetowe. Centrum Zarządzania Kryzysowego wspólnie z Biurem
Komunikacji Społecznej pracuje nad wdrożeniem systemu sms-owego powiadamiania mieszkańców. Działa już newsletter.
Murowana Goślina obecna jest na portalach
społecznościowych: facebook, twitter.

zmniejszenie liczby kursów na linii
na
rzecz linii
(po rewitalizacji linii kolejowej), zmiana tras wszystkich linii
w celu umożliwienia dojazdu mieszkańców do przystanku przy budynku dworca
kolejowego w Murowanej Goślinie.
Planowane jest zwiększenie środków
budżetowych o kwotę ok.
tys. zł na
remonty cząstkowe dróg gruntowych
na terenach wiejskich. Środki te byłyby
dostępne dla aktywnych sołectw.
Zasady przyznawania środków z tej
dodatkowej puli zostaną uzgodnione
z zainteresowanymi sołtysi.

Punkt obsługi Interesanta czynny będzie:
w poniedziałki od . do . (bez zmian)
od wtorku do piątku od . do .
Obsługa klientów w poszczególnych biurach
odbywać się będzie bez zmian:
w poniedziałki od . do .
od wtorku do czwartku od . do .
w piątki od . do .
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
pracować będą:
w poniedziałki i czwartki od . do .
we wtorki, środy i piątki od . do .

OŚWIATA
Teresa Dutkiewicz
Kierownik Biura ds. Oświaty
tel. 61 892 36 90
e-mail: t.dutkiewicz@murowana-goslina.pl

M

alejąca liczba uczniów powoduje
wzrost wydatków przeznaczonych na
bieżące funkcjonowanie szkół. Wraz z malejącą liczbą uczniów rosną koszty utrzymania szkoły i często obniża się jakość nauczania. Zjawisko to dotyczy głównie szkół
położonych na terenach wiejskich. Dlatego
w oświacie gminnej zależy nam na:
• ustabilizowaniu bardzo dobrej sieci
szkół,
• osiąganiu przez szkoły wysokich efektów kształcenia, a jednocześnie racjonalnego wydatkowania środków publicznych.
Aby to osiągnąć potrzebna jest reorganizacja sieci szkół podstawowych. Planowane
jest również wzmocnienie szkół poprzez:
• wprowadzenie we wszystkich szkołach
podstawowych dla klas I-III zajęć logopedycznych,
• tworzenie w miarę możliwości oddzielnych oddziałów dla i -latków,
• ustalenie liczebności klas:
w klasach I-III w szkołach miejskich - ok.
uczniów,
w klasach IV-VI w szkołach miejskich - ok.
uczniów,
w szkołach wiejskich min
. osobowe
klasy
• prowadzenie dotacji na dodatkowe
zajęcia w szkołach, które nie przekraczają dopuszczalnego poziomu kosztów.
Dalszy tryb działania: w lutym na posiedzeniu Komisji Oświatowo-Społecznej zostaną
przedstawione propozycje rozwiązań.

URZĄD, RADA

Warsztaty dla nowych radnych
Jak funkcjonuje Urząd? Jakie zadania obejmuje Wieloletni Plan Inwestycyjny? Czym przez
najbliższe lata rozpoczętej kadencji zajmować się będą Radni Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie? Na te oraz kilka innych zagadnień nowo powołani radni otrzymali odpowiedź podczas warsztatów zorganizowanych przez Burmistrza Tomasza Łęckiego stycznia br.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

P

ierwsza część warsztatów odbyła się
wspólnie z kierownikami poszczególnych biur i referatów urzędu. W oparciu o prezentacje multimedialne poruszone
zostały następujące zagadnienia:
) Urząd i jego funkcjonowanie.
) Prezentacja zarządzania strategicznego – schemat.
) Strategia rozwoju gminy.
) Raport roczny.
) Informacja o wynikach badań nad jakością życia w gminie Murowana Goślina
przeprowadzonych przez Centrum
Badań Metropolitalnych (gościnnie
raport zaprezentowała dr Urszula Kaczmarek z Centrum Badań Metropolitalnych przy UAM Poznań).

) Planowanie przestrzenne
w gminie – Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania
Przestrzennego, Bank Informacji.
) System usług komunalnych.
) Rewitalizacja, środki pomocowe, obsługa inwestorów.
) Turystyka.
) Komunikacja społeczna –
system spotkań.
Uczestnicy warsztatów.
) Założenia do zmian w zakresie usług komunalnych.
Podczas przerwy w warsztatach radni zostali
) Projektowane zmiany w zakresie funk- oprowadzeni po urzędzie i zapoznali się
cjonowania Urzędu.
z pracownikami.
) Oświata i jej funkcjonowanie w Muro- Drugą część warsztatów – już tylko w gronie
wanej Goślinie w
roku.
radnych – poprowadził Przewodniczący
) Wydarzenia kulturalne i sportowe.
Rady Miejskiej w latach
- Zbyszek
) Prezentacja założeń do Wieloletniego Krugiełka.
Planu Inwestycyjnego.

Sołectwa wydają pieniądze Funduszu
Sołeckiego i Unii Europejskiej

K

• Projekt chodnika: Wojnowo
zł,
• Wyposażenie jednostek Ochotniczej
Straży Pożarnej: Uchorowo
zł,
• Budowa, doposażenie placów zabaw,
boisk sportowych lub placów wiejskich:
Łopuchowo zł , Kamińsko –
zł, Uchorowo –
zł, Łoskoń Stary –
zł, Nieszawa –
zł, Raduszyn –
zł, Boduszewo –
zł, Mściszewo –
zł, Zielonka –
zł, Trojanowo –
zł, Starczanowo –
zł,
• Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej: Przebędowo –
zł,
• Renowacja figurki przydrożnej: Starczanowo –
zł.
Zestawieniem nie są objęte sołectwa, na których przeprowadzane są inwestycje związane ze środkami unijnymi tj.: Głęboczek –
przebudowa świetlicy wiejskiej oraz Białężyn
– budowa boiska i termomodernizacja szkoły.
Wykonanie zadania nadzoruje Sołtys.

Podczas Spotkania Noworocznego, które odbyło się
stycznia
roku, Fundacja
Edukacyjna im. Jana Pawła II zebrała
zł. Cały dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany został na konto Fundacji.

Z

godnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli
nad tymi zbiórkami z dnia listopada
r.
(Dz. U. Nr
, poz.
) § Zarząd Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II w Murowanej
Goślinie z siedzibą przy ul. Poznańskiej
informuje, że stycznia
r. w Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie odbyło się
Spotkanie Noworoczne połączone z publiczną zbiórką pieniędzy na rzecz Fundacji,
przeprowadzoną w formie sprzedaży cegiełek wartościowych o nominałach zł każda
w ilości sztuk, o nominale zł w ilości
sztuk oraz o nominale
zł każda w ilości
sztuk. Zbiórka odbyła się na podstawie
pozwolenia wydanego przez Urząd Miasta
i Gminy Murowana Goślina nr OR.
..
z dnia stycznia
r.
Sprzedano
cegiełek za kwotę .
,
złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Zbiórka pieniężna

Stypendyści Fundacji Edukacyjnej im. Jana Pawła II zbierają fundusze na bieżącą działalność Fundacji.

w ramach Spotkania Noworocznego przeprowadzona została w całości dzięki pomocy
darczyńców, członków zarządu oraz osób
dobrowolnie zaangażowanych w organizację zbiórki. Fundacja nie poniosła żadnych
kosztów związanych z jej organizacją. Cały
dochód ze sprzedaży cegiełek przekazany
został na konto Fundacji Edukacyjnej im.

Jana Pawła II i posłuży wyłącznie do wypłat
comiesięcznych stypendiów, w kwocie
zł
brutto każde.
Zarząd Fundacji Edukacyjnej
im. Jana Pawła II w Murowanej Goślinie
tel.
www.fundacjajanapawla.org.pl

100 lat i 1 dzień Goślinianie na Białorusi

W
roku Sejm wprowadził w życie Ustawę o Funduszu Sołeckim, która wyodrębnia w budżecie
środki, przekazywane następnie do wykorzystania przez sołectwa na ich terenie.
ażde z sołectw otrzymuje środki wyliczone na podstawie wzoru bazującego, m.in. na liczbie zameldowanych
mieszkańców danego sołectwa. Zadania, na
które zostają przekazane środki są wyznaczone przez mieszkańców każdego z sołectw. Dzieje się to podczas spotkań mieszkańców, które zwoływane są z inicjatywy
sołtysów. Ostatnie tego typu ustalenia
wśród naszych mieszkańców miały miejsce
w sierpniu i wrześniu ubiegłego roku,
a uzgodnienia
wówczas
poczynione
uchwałą zebrania mieszkańców skutkują
wpisaniem ustalonych zadań do budżetu na
rok
. Całość kosztów związanych z zadaniami Funduszu Sołeckiego to ponad
zł. Mieszkańcy uchwalili następujące zadania
na rok
(jest możliwość wytypowania
więcej niż jednego zadania):
• Budowa oświetlenia ulicznego (zadanie
dofinansowane z UE, wartość całego
projektu
zł): Białęgi –
zł,
Długa Goślina –
zł, Głębocko –
zł, Łopuchówko –
zł, Rakownia –
zł,
• Remonty dróg: Łoskoń Stary –
zł,
Raduszyn –
zł, Starczanowo –
zł,

Zbiórka pieniężna Fundacji
Edukacyjnej im. Jana Pawła II

oraz sieci kanalizacyjnej w Złotoryjsku (wartość całkowita
zł), przebudowa
ulicy Raduszyńskiej (wartość całkowita
zł), budowa i wyposażenie świetlicy
w Rakowni (wartość całkowita
zł),
budowa boiska sportowego w Białężynie za
zł oraz organizacja ruchu turystycznego wokół Rezerwatu „Śnieżycowy Jar”
(wartość
zł). Także w tym roku ruszy
na obszarach wiejskich budowa kanalizacji
sanitarnej w ramach projektu Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” oraz rewitalizacja Linii Kolejowej Poznań – Wągrowiec.
Sołtysi Gminy Murowana Goślina
i Arkadiusz Bednarek
Kierownik Biura Komunikacji Społecznej
,
tel.:
e-mail: a.bednarek@murowana-goslina.pl

Ponadto w budżecie gminy na rok
zaplanowane zostały środki na wykonanie
zadań z dofinansowaniem Unii Europejskiej,
tj.: budowa sieci wodociągowej w Głębocku
styczeń-luty 2011

„Sto lat, sto lat to za mało, sto
pięćdziesiąt by się chciało” – takie
słowa na góralską nutę zacytował
Burmistrz Tomasz Łęcki podczas
uroczystości setnych urodzin Pani
Agnieszki Dudziak, mieszkanki
Murowanej Gośliny.
Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

P

rzyjęcie odbyło się w restauracji
„Relax”. Poprzedziła je msza św.
odprawiona przez ks. Marka Chmarę –
proboszcza parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w domu Jubilatki.
Mimo niedomagań związanych z wiekiem,
Pani Agnieszka osobiście uczestniczyła
w uroczystości. Z okazji jubileuszu Burmistrz
Tomasz Łęcki przekazał gratulacje, kwiaty
oraz ciepły koc. List z życzeniami od ks. abpa
Józefa Kowalczyka odczytał ks. Marek
Chmara. Niestety życie dopisało swój scenariusz do tej historii. Nikt nie wiedział bowiem,
że uroczystość będzie ostatnim spotkaniem
z całą - licznie przybyłą - rodziną. Pani
Agnieszka zmarła następnego dnia. Zdołała
pożegnać się z najbliższymi.
www.murowana-goslina.pl

Wyjazd do Polski poprzedziła msza święta, pożegnanie z gospodarzami, księdzem Janem. W drodze zatrzymaliśmy się w Starych Wasiliszkach, miejscu urodzenia Czesława Niemena, skąd wyjechał do Polski w wieku dziewiętnastu lat.
o przyjeździe do Wilna spotkaliśmy się
z księdzem Janem Puzyną oraz przewodnikiem panem Andrzejem, który
przybliżył nam historię oraz zabytki miasta.
Pobyt w Wilnie zakończyliśmy mszą świętą
u sióstr Jezusa Miłosiernego, gdzie przebywała siostra Faustyna.

P

kopiec oraz Muzeum Adama Mickiewicza,
które z uwagi na dzień świąteczny było
zamknięte. Z Nowogródka pojechaliśmy do
Lidy, gdzie odbywał się koncert z okazji dwudziestolecia zespołu Kresowiacy. Po mszy
świętej w katedrze lidzkiej, którą uświetnił
chór Vocantes, udaliśmy się do Oszmiany.

Po przekroczeniu granicy udaliśmy się do
Oszmiany Po mszy świętej zostaliśmy zakwaterowani u rodzin. Dzień następny rozpoczęliśmy od wizyty w szkole w Kalczunach.
W Święto Trzech Króli odbyła się uroczysta
msza święta w Murowanej Oszmiance, której
liturgię uświetnił chór Vocantes. Dzień
stycznia był wigilią Bożego Narodzenia
w Kościele Prawosławnym. Grupę polską
zaproszono do cerkwi, gdzie w duchu ekumenicznym chóry zaśpiewały kolędy.

Sobota była dniem zwiedzania Mińska.
Koniec dnia był okazją do omówienia wspólnych planów mieszkańców Oszmiany i Murowanej Gośliny, i zabawy z tańcami. Wyjazd do
Polski poprzedziła msza święta, pożegnanie
z gospodarzami, księdzem Janem. W drodze
zatrzymaliśmy się w Starych Wasiliszkach,
miejscu urodzenia Czesława Niemena, skąd
wyjechał do Polski w wieku dziewiętnastu
lat.

W piątek w planie mieliśmy wyjazd do Nowogródka i Lidy. Katedra w Nowogródku wiąże
się z historią Adama Mickiewicza, którego
chorego matka przyniosła do kościoła
i z czym wiązała uzdrowienie chłopca. Spacer po Nowogródku pozwolił nam zobaczyć
ruiny zamku, pomnik Adama Mickiewicza,

Wyjazd pozwolił nam przybliżyć wspólną
historię tych ziem, poznać Polaków tam
mieszkających, ich gościnność oraz zintegrować grupę ludzi chcących współpracować
z Oszmianą.
Agnieszka Łągiewka
uczestniczka wyjazdu

Kolejne środki unijne dla wsi
Pod koniec grudnia ub. roku rozdzielono środki unijne w ramach II naboru
z działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wśród wybranych do dofinansowania projektów znalazły się: przebudowa
świetlicy w Głęboczku i II etap budowy oświetlenia na terenach wiejskich.
Barbara Florys-Kuchnowska
główny specjalista ds. środków pomocowych
i obsługi inwestorów
tel.
e-mail: b.florys@murowana-goslina.pl

Oświetlenie na wsiach
miejsc wypoczynku i rekreacji. Realizacja
projektu zwiększy zatem bezpieczeństwo
w miejscach publicznych, poprawi warunki
życia, zwiększy atrakcyjność turystyczną
miejscowości.
Realizacja projektu planowana jest na lata
i
.
Całkowity koszt projektu to
.
zł, zaś
planowane dofinansowanie z działania
Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW to
.
zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program opracowany przez Gminę
Murowana Goślina. Projekt „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Osi III Działania 321 Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

orocznie Referat Podatków i Opłat
Lokalnych przeprowadza kontrole
podatkowe. W związku z powyższym
decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina weryfikacją podatkową objęci
zostaną podlegli Burmistrzowi pracownicy
posiadający nieruchomości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.
Kontrolą objęci będą w kolejności:
burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz,
skarbnik, radni, sołtysi, kierownicy urzędu,
kierownicy podległych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem gminy, pracownicy urzędu miasta i gminy.

w Murowanej
Goślinie

Już w sobotę lutego MG Sport Sp. z o.o. zaprasza do hali widowiskowosportowej przy ul. Mściszewskiej w Murowanej Goślinie na ZUMBĘ.

Bożena Patan
Kierownik Refaratu Podatków
i Opłat Lokalnych
tel.
e-mail: b.patan@murowana-goslina.pl

www.sxc.hu

Realizacja projektu planowana jest na rok
. Całkowity koszt projektu to
.
zł,
zaś planowane dofinansowanie z działania
Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW to
.
zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Program opracowany przez Gminę
Murowana Goślina. Projekt „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głęboczku” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi III Działania 321 Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem projektu „Kształtowanie obszarów
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń
Stary, Przebędowo i Worowo” jest poprawa
standardu życia na terenie
wsi poprzez
instalację
lamp oświetlenia ulicznego.
Lampy zostaną zainstalowane w najważniejszych miejscach w miejscowościach - przy
głównych ciągach komunikacyjnych, prowadzących do sklepów, kościołów, przedszkoli,
świetlic wiejskich, zakładów pracy, a także

taniec
ruch
muzyka

C

Świetlica w Głęboczku
Celem projektu „Przebudowa i wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Głęboczku” jest stworzenie warunków do spędzania wolnego
czasu przez mieszkańców miejscowości oraz
ich integracji poprzez przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Radni i urzędnicy do kontroli

Zumba to nowatorska forma zajęć ruchowych dla każdego. Jest połączeniem tańca i ruchów fitnessowych przy gorących rytmach latynoamerykańskich. Jest to przede wszystkim wyśmienita zabawa tańcem,
przy której każdy może poprawić swoją kondycję i samopoczucie.
Zumba pozwala spalać ogromne ilości kalorii. Zapraszamy panie
i panów, dziewczyny i chłopaków bez ograniczeń wiekowych i kondycyjnych.
Do udziału w zajęciach potrzebny jest dowolny strój sportowy oraz
sportowe obuwie i zapas wody do picia. ZUMBA rozpocznie się o godzinie . i potrwa do . . Organizatorem imprezy jest MG Sport Sp.
z o.o. oraz Szlifiernia Stylu. Bilety wstępu w promocyjnej cenie zł do
nabycia w dniu warsztatu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Mściszewskiej .
Jarosław Schraube, Prezes MG Sport Sp. z o.o.
tel.
, e-mail: jschraube@gmail.com

Weryfikacja ww. osób ma na celu sprawdzenie poprawności zadeklarowanych przedmiotów opodatkowania, podstaw opodatkowania oraz terminów płatności podatków.
Przewidywany termin rozpoczęcia kontroli
podatkowej nastąpi po marca
roku.

OBEJRZYJ

W związku z wyborem Przewodniczącego Rady Miejskiej Murowana Goślina na kadencję
w lokalnych mediach pojawiły się głosy, iż dokonano go
rzekomo niezgodnie z prawem,
ponieważ radni: Wanda KrajnaSolman oraz Konrad Strykowski,
ubiegający się o funkcję przewodniczącego, nie powinni,
a wzięli udział w głosowaniu
nad swoim wyborem.

PROJEKT KANALIZACJI
Na stronie internetowej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka http://docs.puszcza.
ayz.pl/
- / można zapoznać się z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej
w poszczególnych ulicach i działkach budowlanych na terenie gminy. Realizacja zaplanowana jest na lata
. Harmonogram
budowy kanalizacji zostanie określony przez
wykonawcę w I półroczu
roku. Będzie on
wówczas podany do publicznej wiadomości.

Roma Dukat
inspektor ds. komunikacji społecznej
tel.
e-mail: r.dukat@murowana-goslina.pl

P

owołano się na orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego,
który rok temu w tożsamej sprawie
uznał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny nie może brać
udziału w głosowaniu, jeśli dotyczy ono
jego interesu prawnego.

N ERUCHOMO CI - SPRZEDA BEZPRZETARGOWA
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina pod adresem www.bip.murowana-goslina.pl w zakładce Zarządzenia Burmistrza oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy dostępny jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.
Wykaz dotyczy nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie (dz. nr
/ o pow. .
ha).
Szczegółowe informacje można uzyskać w UMiG, ul. Poznańska

, pokój nr

Jednak zakaz głosowania we własnej
sprawie dotyczy przede wszystkim
spraw gospodarczych, takich jak sprzedaż nieruchomości lub dzierżawa.
Powyższy przepis antykorupcyjny nie ma
zastosowania do sytuacji organizacyjnej
w organie stanowiącym, a zatem nie
dotyczy poruszonej sprawy.

.

Jadwiga Kubińska, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
tel.
, e-mail: j.kubinska@murowana-goslina.pl

NIERUCHOMO CI – INFORMACJA O PRZETARGACH
Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu
Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska i , wywieszono ogłoszenie o przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości poł. w Boduszewie, ozn. w ew. gruntów i budynków nr , oraz nieruchomości położonej w Murowanej Goślinie, ozn. w ew. gruntów
i budynków nr
/ . Nieruchomości przeznaczone są na cele rolnicze.
tel.

OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE
WYBORU
PRZEWODNICZĄCEGO RADY
MIEJSKIEJ
W MUROWANEJ
GOŚLINIE

16 LUTEGO 2011 r.
PRZY OŚRODKU ZDROWIA,
UL. DWORCOWA 10

Monika Tomaszewska, podinspektor ds. gospodarki gruntami
, e-mail: m.tomaszewska@murowana-goslina.pl

fot. sxc.hu
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Uchwała Rady Miejskiej w Murowanej
Goślinie nr I/ /
w sprawie wyboru
przewodniczącego Rady Miejskiej podjęta w dniu listopada
roku została
wysłana do Wydziału Kontroli i Nadzoru
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu. Wojewoda Wielkopolski
w ciągu
dni nie zgłosił uwag do podjętej uchwały, a zatem tezy stawiane
w lokalnych mediach należy uznać za
bezzasadne.

OŚWIATA

Współpraca polsko-ukraińska
Współpraca ZS w Bolechowie z . Specjalistyczną Językową Szkołą w Kijowie to już tradycja. Od
lat młodzież z obu szkół spotyka się, poznaje historię, kulturę i obyczaje regionu partnerskiego kraju
oraz doskonali umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

W

roku szkolnym
/
wiele się
działo. W październiku
r.
nasza szkoła gościła
uczniów
z Ukrainy. Program wymiany był bardzo
interesujący. Wzajemnemu poznaniu służył
pobyt w rodzinach. W czasie wizyty u Starosty poznańskiego młodzi ludzie uzyskiwali
odpowiedzi na nurtujące ich pytania dotyczące sytuacji politycznej, społecznej i kulturalnej naszego kraju i regionu. Spotkanie
z polską kulturą i obyczajami nastąpiło podczas koncertu organowego w poznańskiej
Farze oraz koncertu z okazji „Dni Verdiego”
w Sali Koncertowej Auli Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza.
W maju
r. nastąpiła rewizyta. Uczniowie i opiekunowie naszej szkoły odwiedzili
stolicę Ukrainy. Oto krótka relacja autorstwa
p. Doroty Kopczyńskiej, nauczycielki historii
w ZS w Bolechowie: „W zaprzyjaźnionej
szkole czekał już komitet powitalny składający się z koleżanek i kolegów, którzy zaprosili nas do swoich domów. Bogaty program
spotkania był modyfikowany na bieżąco
i dostosowywany do naszych oczekiwań.
Zwiedziliśmy między innymi: Ławrę Peczorską, Sobór Sofijski i Sobór Św. Włodzimierza.
Spacerowaliśmy po starym Padole i nowym
Chreszczatyku. Robiliśmy zakupy na Zboczu
Andrejewskim. Byliśmy w Muzeum Wielkiej
Wojny Ojczyźnianej. Koleżanki i koledzy
z Klubu Europejskiego zorganizowali dla nas
koncert, na którym mogliśmy posłuchać klasyków rocka. Zostaliśmy zaproszeni również
do Opery Narodowej na premierę baletu
„Legenda o miłości”. Wspólnie bawiliśmy się
na pikniku zorganizowanym przez rodziców

Spotkanie z polską kulturą i obyczajami nastąpiło podczas koncertu
organowego w poznańskiej Farze oraz koncertu z okazji „Dni Verdiego” w Sali Koncertowej Auli Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza.
Olgi. Z żalem rozstawaliśmy się z kijowskimi
przyjaciółmi.”
W październiku
r. odwiedziła nas młodzież z kijowskiej szkoły w ramach projektu
„Kościoły i cerkwie w dialogu międzyreligijnym – międzynarodowa wymiana kulturalna
młodzieży”. Po przyjeździe i krótkim przywitaniu wraz z gośćmi udaliśmy się do swych
domów. Następnego dnia wczesnym rankiem pojechaliśmy całą grupą do Poznania.
Spędziliśmy miło czas w kinie i na kręglach,
a następnie udaliśmy się do „Factory”
Luboń na drobne zakupy. We wtorek Ukraińcy mieli okazję zobaczyć katedrę gnieźnieńską, a także Muzeum Archidiecezjalne.
Wieczorem odbył się koncert muzyki klasycznej w Szkole Muzycznej w Poznaniu.

Środa zorganizowana była „na sportowo”.
Odbyły się różnego rodzaju zawody m.in.
w piłce nożnej, siatkowej oraz strzelectwie.
Po zjedzonym obiedzie całą grupą udaliśmy
się na basen do Suchego Lasu. W przedostatni dzień zwiedziliśmy stolicę Wielkopolski. Pokazaliśmy naszym nowym kolegom
Stary Rynek oraz makietę Średniowiecznego
Poznania.
Ostatni dzień spędziliśmy w szkole, w której
odbył się Konkurs Poezji Obcojęzycznej.
Uczestnicy zaprezentowali się w kategoriach językowych: j. angielski, rosyjski i niemiecki. Z każdej z grup językowych wybrano
zwycięzców:
• język angielski - Alicja Okińczyc z Gimnazjum nr w Murowanej Goślinie,
• język rosyjski - Paulina Wróbel z LO w Bolechowie,
• język niemiecki - Aleksandra Misterska,
również uczennica naszej szkoły.
Nagroda specjalna (rzeczowa) ufundowana
przez Starostę Poznańskiego trafi ła do
Michaliny Kowali za najlepszą interpretację
utworu.
Konkurs uświetnił występ zespołu folklorystycznego „Goślinianie”. Po zjedzeniu ostatniego posiłku nadszedł czas na pożegnanie.
Był to moment bardzo przykry, ponieważ
zżyliśmy się ze sobą.
Materiał przygotowany na podstawie tekstów: Aleksandry Kasprzak, Ani Szczęśniak,
Agaty Dreczkowskiej, Kingi Dobrzykowskiej,
Patrycji Radomskiej, Angeliki Cieślak oraz Małgorzaty Krzysztoń.

Cisza w Zespole Szkół w Murowanej Goślinie?
Na szkolnym korytarzu w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej w Murowanej Goślinie słychać tylko twórczą ciszę.
Z tej pozornej ciszy powstaną rzeczy wielkie. Za chwilę na korytarzu pojawią się rozentuzjazmowani redaktorzy „Sukcesu Murowanego”, czyli pierwszego wydania szkolnej gazetki. Młodzi adepci dziennikarstwa
liczą na powodzenie.

T

a cisza, skupienie i ogromny wysiłek
uczniów przynosi efekty. Cieszyło nas,
gdy byliśmy mile i serdecznie witani
w okolicznych gimnazjach. Cieszyło nas,
gdy absolwenci gimnazjum słuchali i oglądali
prezentację naszej szkoły bez znudzenia na
twarzy. Przedstawiliśmy rzetelne informacje o naszej szkole, jasełka, koncert kolęd
i pokaz carvingu.
Nie przypadek też, lecz wypracowane umiejętności sprawiają, że nasi uczniowie potrafią odnaleźć się w wielu sytuacjach. Zebrane

pochwały za obsługę uroczystości z okazji
urodzin profesora Stuligrosza, bankietu dla
Polskiego Czerwonego Krzyża są na to
dowodem. Radość tworzenia rzeczy pięknych i chaos artystycznych myśli sprowadziły
do nas telewizję. Kamera TVP Poznań
uwieczniła przygotowane przez uczniów
aranżacje stołów świątecznych. Można je
było obejrzeć w programie „Dom, ogród,
mieszkanie”.
„Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc
i ofiarność” - takie słowa usłyszeli uczniowie

od opiekunów Rodzinnego Domu Dziecka nr
w Poznaniu. Pojechali tam, by zawieźć dary
zebrane przez naszą szkolną społeczność.
Wydaje się nam, że mniej możemy, niż
możemy. Nasz wysiłek ma sprawić, by młodzi ludzie nie tylko mogli więcej, ale i pragnęli więcej. Tego życzymy wszystkim w Nowym Roku.
Violetta Pawlak, Polonistka
Zespół Szkół przy ul. Szkolnej
w Murowanej Goślinie
styczeń-luty 2011

Rok chopinowski

Z ŻYCIA

Rok Chopinowski dobiegł końca. W Murowanej
Goślinie, za sprawą Ruchu Muzycznego Pro Sinfoniki
przy Szkole Podstawowej nr i Gimnazjum nr
obchody
. rocznicy urodzin wielkiego kompozytora miały bardzo szerokie spektrum działania.

W

. Turnieju Pro Sinfoniki za widowisko „Inochi no ongaku czyli
muzyka życia” przedstawiające
polskie i japońskie umiłowanie muzyki Chopina „Koło MM Klasa Muzyczna” otrzymało
główną nagrodę – pianino marki Bohemia.
Oficjalna inauguracja nagrody miała miejsce
w przeddzień Międzynarodowego Dnia
Muzyki. Gośćmi otwarcia były władze miasta
i delegacja Pro Sinfoniki, a w programie
muzyka Fryderyka Chopina w wykonaniu
uczniów klas muzycznych i gościa specjalnego Pani prof. Ewy Kandulskiej-Jakubczyk.
Nowy instrument zainspirował do zorganizowania Konkursu Pianistycznego dla Młodych Amatorów, poświęconego Fryderykowi
Chopinowi. Uczestnicy konkursu dali sobie
świetnie radę z utworami mistrza. W jury
zasiadła Natalia Rehling (Sawościanik) - laureatka wielu polskich i międzynarodowych
konkursów pianistycznych. Koło MM Klasa
Muzyczna, w ramach koncertów tęczowych i
błękitnych przedstawiło w auli UAM spek-

„DWÓJKI”

takl słowno-muzyczny „Pro Sinfonika w Paryżu”, widowisko niezwykle barwne, rozśpiewane i roztańczone, łączące muzykę
polską i francuską.
W czerwcu członkowie „Pro Sinfoniki”
pokłonili się Fryderykowi w Żelazowej Woli
i Brochowie, a w październiku delegacja osobowa miała szczęście wziąć udział
w przesłuchaniach II etapu Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Filharmonii w Warszawie i zwiedzić niezwykłe
muzeum Chopina. Jadwiga Maćkowiak we
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Rekreacji zorganizowała Gminny
Konkurs Wiedzy „Panowie czapki z głów,
oto geniusz”.
Wszystkie konkursy honorowym patronatem objęli Tomasz Łęcki Burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina i Alojzy Andrzej
Łuczak - Prezes „Pro Sinfoniki”.
Jadwiga Maćkowiak

PODSUMOWANIE

Turnieju Mikołajkowego
W XIV Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki Dziewcząt i Chłopców im. Tomasza Zajączkowskiego, który odbył się . .
r. w Szkole Podstawowej nr w Murowanej Goślinie wzięło
udział
uczestników z kilku miast Polski.
zespołów dziewcząt i chłopców
z klas szóstych oraz singlistów
– dziewczynki i chłopcy z klas ,
rywalizowało w czterech kategoriach. Rozegrano łącznie
meczów. Zwycięzcom wręczono medale, statuetki oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe koszulki z logo turnieju
oraz upominki. Najlepsze zespoły dziewcząt
i chłopców klas VI otrzymały Puchary Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina.
Wspaniała zabawa, niezapomniana przygoda z siatkówką i Mikołajem, radość dzieci
– to główne idee tego turnieju. Uroczystość
zakończenia turnieju uświetniły swoją obecnością, obok władz miasta, również siatkarki
I ligowego zespołu KS PIECOBIOGAZ Murowana Goślina: Paulina Chojnacka oraz Patrycja Wyrwa. Siatkarki wręczały nagrody zwycięzcom, a następnie wzięły udział w sesji
zdjęciowej wieńczącej tegoroczny turniej.
www.murowana-goslina.pl

W klasyfikacji końcowej nasze zespoły odniosły sukcesy:
Chłopcy klasy (rocznik
)
. UKS „Malta” Poznań
. Murowana Goślina
(Patryk Mendel,
Wojciech Łęcki, Alan Mensfeld, Kacper
Spring)
. Murowana Goślina
(Mikołaj Błachowiak, Krystian Marciniak, Filip Nowak,
Wojciech Reszela)
Chłopcy klasy (rocznik
)
. Murowana Goślina (Karol Walczak)
. Murowana Goślina (Jakub Pawlak)
. SP Wałcz
Serdeczne podziękowania składamy sponsorom i osobom wspierającym nasz turniej,
szczególnie rodzicom uczniów klas sportowych.
Marzena Chmielecka

Tradycyjnie od kilkunastu lat finał
WOŚP na Zielonych Wzgórzach
odbywa się w Szkole Podstawowej
nr im. Henryka Sienkiewicza
w Murowanej Goślinie.

P

rzez cały dzień odbywała się akcja
poboru krwi, zorganizowana przez
Klub HDK PCK „Gośliniacy” i loteria.
Natomiast szkoła zorganizowała kawiarenkę
z ciastami upieczonymi przez rodziców.
Sprzedażą zajmowali się nauczyciele, rodzice
i uczniowie. Zebrano ponad
zł. Można
było też zakupić prace uczniowskie wykonane podczas zajęć plastycznych uczniów SP
nr i Gimnazjum nr . Ponadto uczniowie
„Dwójki” zaprezentowali program artystyczny. Można było zobaczyć: widowisko
„ZANIM WZEJDZIE GWIAZDA BETLEJEMSKA” w wykonaniu klas c, c i c, w reżyserii p. Jadwigi Maćkowiak i p. Katarzyny Łukaszewicz, zaprezentowane wcześniej podczas
Betlejem Poznańskiego, przedstawienie
„KRASNOLUDKI, KRASNOLUDKI” w wykonaniu uczniów klasy c w reżyserii p. Pauliny
Dutkowskiej oraz układy taneczne uczniów
klas muzycznych pod kierunkiem p. Katarzyny Łukaszewicz. Wśród licznie zgromadzonej publiczności byli też goście specjalni:
p. Przemysław Pacia – wicewojewoda wielkopolski, p. Tomasz Łęcki – burmistrz Miasta
i Gminy Murowana Goślina, p. Alicja Kobus wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.
W przerwie pomiędzy przedstawieniami
odbyła się licytacja gadżetów WOŚP, prac
plastycznych uczniów Gimnazjum nr oraz
przedmiotów podarowanych przez Pana
Burmistrza i Panią Wiceprzewodniczącą.
Poprowadził ją szef Sztabu Goślińskiego
WOŚP – p. Tomasz Mizgier. Licytacja przyniosła ponad
zł dochodu. Dziękujemy
wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji oraz
wszystkim, którzy wsparli finansowo WOŚP.
Mirosława Szudera
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr
tel.
e-mail: sp @murowana-goslina.pl

W NE TELEFONY, KONTAKTY:
WA
Straż Miejska
tel.:

; kom.:

Policja
sekretariat
Komendant

(w godz. : - : )
(w godz. : - : )

Pogotowie Ratunkowe tel.:
Straż Pożarna tel.:

Umowa na modernizację linii
kolejowej Poznań - Wągrowiec
podpisana
Do zakresu prac wykonawcy należy m.in.:
• opracowanie dokumentacji budowlanej
i wykonawczej,
• modernizacja toru na długości około
km,
• naprawa obiektów inżynieryjnych,
• przebudowa istniejących i budowę
nowych peronów z dojściami przystosowanymi do obsługi osób niepełnosprawnych,
• budowa nowych przystanków osobowych – Czerwonak Osiedle i Murowana
Goślina Zielone Wzgórza,
• zabudowa akustyczna.
Dzięki wykonaniu tych wszystkich prac podniesiona zostanie prędkość jazdy pociągów
do
km/h. Skróci to czas przejazdu do stacji Poznań Główny do ok. min. Poprawione
zostanie znacznie bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów.

Ryszard Pomin
Kierownik Referatu Programowania
Rozwoju i Inwestycji
tel.
e-mail: r.pomin@murowana-goslina.pl

stycznia br. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Realizacji Inwestycji Oddział
w Poznaniu podpisana została umowa
pomiędzy PKP PLK S.A. a konsorcjum firm,
na wykonanie zadania: „Modernizacja linii
kolejowej nr
Poznań – Bydgoszcz mającej
duże znaczenie w obsłudze połączeń małych
miejscowości z aglomeracją poznańską na
odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec”.
Skład konsorcjum: TORPOL Sp. z o.o., Feroco
S.A. oraz Zakład Robót Komunikacyjnych –
DOM w Poznaniu Spółka z o.o.
Godziny otwarcia Urzędu:

Punkt Obsługi Interesanta, Kancelaria i Ewidencja Działalności Gospodarczej:
poniedziałek - piątek . – .
(od marca poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – . )
Ewidencja Ludności, Urząd Stanu Cywilnego oraz zgłaszanie zgonów:
poniedziałek . – . , wtorek-piątek . – .
(od marca pon., czw. . – . ; wt., śr., pt. . – . )
przedłużone weekendy pod numerem:
Pozostałe Referaty i Biura:
poniedziałek . – . ; wtorek-czwartek
piątek . – .

.

–

.

Dyżur Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza:
poniedziałek . – . ; czwartek . - .
Adres: ul. Poznańska , Murowana Goślina
e-mail: gmina@murowana-goslina.pl; www.murowana-goslina.pl
Telefony Centrala:
, fax:
Burmistrz Tomasz Łęcki.........................................................
Zastępca Burmistrza Marcin Buliński....................................
Skarbnik Romana Dudek........................................................
Sekretarz Maciej Kaczmarek.................................................
Referat Programowania Rozwoju i Inwestycji,
kierownik Ryszard Pomin......................................................

,

OSP Murowana Goślina
tel.:
;
Tadeusz Stencel pełnomocnik ds. bezpieczeństwa tel.
Dzielnicowi
Rejon I: Starsza część Murowanej Gośliny
Policjant mł. asp. Dariusz SIKORA
kom.
Strażnik Miejski st. strażnik Mariusz ANDRZEJEWSKI
Rejon II: os. Zielone Wzgórza
Policjant mł. asp. Hubert ŻOŁDAK
kom.
Strażnik Miejski mł. insp. strażnik Przemysław ESZNER
Rejon III: Tereny wiejskie gminy
Policjant st. sierż. Damian FUTRO
kom.
Strażnik Miejski strażnik Anna PACHOLSKA
Szczegółowy wykaz na stronie
www.murowana-goslina.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
kierownik Violetta Szałata....................................................
Utrzymanie dróg i infrastruktura drogowa, Ewa Sakowicz......
Tel. alarmowy - Kanalizacja deszczowa, drogi i oświetlenie........
Rolnictwo, leśnictwo i melioracje, Małgorzata Śliwa................
Dodatki mieszkaniowe, Lucyna Kasprzak.............................
Referat Gospodarki Nieruchomościami,
kierownik Jadwiga Kubińska.................................................
Referat Podatków i Opłat Lokalnych, kierownik Bożena Patan....
Urząd Stanu Cywilnego, Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności,
kierownik Aleksandra Pilarczyk.............................................
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,
kierownik Ewa Leitgeber.......................................................
Biuro Planowania Przestrzennego, Magdalena Głowacka...
Biuro Rady Miejskiej, Piotr Hildebrandt................................
Biuro Zarządzania Projektami i Rewitalizacji,
kierownik Barbara Florys - Kuchnowska..................................
Zarządzanie Kryzysowe..........................................................
Turystyka, promocja, Arkadiusz Bednarek....................................
Komunikacja Społeczna, Roma Dukat.............................................
Sołectwa, Osiedla Samorządowe, Sławomir Malec......................
Straż Miejska....................................kom.:
, tel.:
Policja...............................................kom.:
, tel.:
Pogotowie Ratunkowe..........
Pogotowie Energetyczne.......
Wodociągi i kanalizacja sanitarna (całą dobę)...........
lub
Wodociągi i kanalizacja sanitarna ( ).........................
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